
 

OPIS  PRZEDMIOTU 
KIERUNEK Zarządzanie 

SPECJALNOŚĆ Rachunkowość i finanse w firmie 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 6 

 
Nazwa przedmiotu Giełdy i rynki kapitałowe  
Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 30 
Studia niestacjonarne - 18 

• wykłady Studia stacjonarne –  10 
Studia niestacjonarne – 8 

• inne formy Studia stacjonarne – 20;  
Studia niestacjonarne – 10  

 
Cele kształcenia: - zapoznanie z zasadami funkcjonowania giełdy i rynku kapitałowego 
 
Efekty kształcenia dla 
przedmiotu 

 

Numer Efekty kształcenia, 
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

EK_W01 
ma wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku 
kapitałowego K_W01 P6S_WG 

EK_W02 
ma wiedzę w zakresie funkcjonowania giełdy w 
międzynarodowym systemie finansowym K_W05 P6S_WG 

EK_U03 
obserwuje i rozpoznaje zjawiska ekonomiczne z 
zakresu giełdy i rynków finansowych K_U02 P6S_UW 

EK_U04 w praktyce dokonywać analizy informacji giełdowych K_U04 P6S_UW 

EK_K05 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 
konieczności jej uzupełniania K_K01 P6S_KK 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 
Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Wykłady/ Ćwiczenia  

T_01 System finansowy na tle systemu społeczno-gospodarczego i jego 
znaczenie dla rozwoju sfery realnej gospodarki. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_02 
Komponenty systemu finansowego. Rynek finansowy – pojęcie, 
systematyka, funkcje. 
 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_03 Główne procesy i zjawiska zachodzące w obszarze współczesnych 
EK_W01 
EK_W02 



międzynarodowych rynków obrotu instrumentami finansowymi. EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_04 Rozwój rynku giełdowego w Polsce. Analiza zmian infrastruktury 
prawnej, technicznej oraz instytucji otoczenia rynku giełdowego. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_05 
      Ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania w obiegu 
gospodarczym instrumentów finansowych oraz papierów 
wartościowych.  

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_06 Derywaty (opcje giełdowe, kontrakty typu futures) – istota, funkcje, 
zasady zawierania transakcji. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_07 
   Zasady dopuszczania do obrotu giełdowego instrumentów 
finansowych. Systemy notowań stosowane na giełdach instrumentów 
finansowych. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_08 
  Zlecenia maklerskie – systematyka. Dodatkowe warunki wykonania 
zleceń maklerskich jako przykład najprostszych strategii 
inwestycyjnych. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_09 
Rynek pieniężny i walutowy – funkcje ekonomiczne, instrumenty. 
  Instytucje zbiorowego inwestowania. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_10 Wybrane narzędzia analizy rynku papierów wartościowych. Analiza 
techniczna i fundamentalna. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

 
 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy T_01 – T_10 

Wykład informacyjny T_01 – T_10 

Dyskusja  

Praca z tekstem T_01 – T_10 

Metoda analizy przypadków T_01 – T_10 

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_01 – T_10 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  



Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)  

Inne (jakie?) - …  

…  
 
Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

EK_W01 

Student nie ma 
wiedzy w zakresie 
funkcjonowania 
rynku kapitałowego 

Student ma 
dostateczną wiedzę w 
zakresie 
funkcjonowania rynku 
kapitałowego 

Student ma 
wiedzę w zakresie 
funkcjonowania 
rynku 
kapitałowego 

Student ma szeroką 
wiedzę w zakresie 
funkcjonowania 
rynku kapitałowego 

EK_W02 

Student nie ma 
wiedzy w zakresie 
funkcjonowania 
giełdy w 
międzynarodowym 
systemie 
finansowym 

Student ma 
podstawową wiedzę w 
zakresie 
funkcjonowania giełdy 
w międzynarodowym 
systemie finansowym 

Student ma 
wiedzę w zakresie 
funkcjonowania 
giełdy w 
międzynarodowym 
systemie 
finansowym 

Student ma bardzo 
dobrą wiedzę w 
zakresie 
funkcjonowania 
giełdy w 
międzynarodowym 
systemie 
finansowym 

EK_U03 

Student nie 
obserwuje  zjawisk 
ekonomicznych z 
zakresu giełdy i 
rynków finansowych 

Student w niewielkim 
stopniu obserwuje i 
rozpoznaje zjawiska 
ekonomiczne z 
zakresu giełdy i 
rynków finansowych 

Student obserwuje 
i rozpoznaje 
zjawiska 
ekonomiczne z 
zakresu giełdy i 
rynków 
finansowych 

Student pilnie 
obserwuje i 
doskonale 
rozpoznaje zjawiska 
ekonomiczne z 
zakresu giełdy i 
rynków finansowych 

EK_U04 

Student nie umie w 
praktyce dokonywać 
analizy informacji 
giełdowych 

Student umie 
dostatecznie w 
praktyce dokonywać 
analizy informacji 
giełdowych 

Student umie w 
praktyce 
dokonywać analizy 
informacji 
giełdowych 

Student umie bardzo 
dobrze w praktyce 
dokonywać analizy 
informacji 
giełdowych 

EK_K05 

Student nie ma 
świadomości 
poziomu swojej 
wiedzy i 
konieczności jej 
uzupełniania 

Student ma 
ograniczoną 
świadomość poziomu 
swojej wiedzy i 
konieczności jej 
uzupełniania 

Student ma 
świadomość 
poziomu swojej 
wiedzy i 
konieczności jej 
uzupełniania 

Student ma pełną 
świadomość 
poziomu swojej 
wiedzy i 
konieczności jej 
uzupełniania 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 
Symbole 
EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

W01 W02 U03 U04 K05 
Egzamin pisemny      
Egzamin ustny      
Zaliczenie pisemne      
Zaliczenie ustne X X X X X 
Kolokwium pisemne X X X X X 
Kolokwium ustne      
Test      
Projekt      
Praca pisemna      
Raport      
Prezentacja multimedialna      
Praca podczas ćwiczeń  X X X X X 
Inne (jakie?) -        



 
 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 10 8 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 20 10 

3. Konsultacje z nauczycielem - - 

Razem 1+2+3 30 18 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów) ¾ ¾ 

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 20 32 

Razem 4+5 20 32 

SUMA 1+2+3+4+5 50 50 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 2 

 
Literatura podstawowa  

• Dębski W., (2011), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy 
teorii i praktyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

• Nawrot W. (2008), Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, 
Warszawa. 

 
Literatura uzupełniająca • Banaszczak-Soroka U. (2008), Instytucje i uczestnicy rynku 

kapitałowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 
• Al-Kaber M., (2004), Struktura funkcjonalna rynku kapitałowego i 

jego sprawność w gospodarce współczesnej, Wyd. WSE, Białystok, 
• Buczek S., (2005), Efektywność informacyjna rynków akcji: teoria a 

rzeczywistość, SGH, Warszawa. 
 

 


